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USNESENÍ  z 53. schůze Rady města Přerova konané dne 11.2.2009 

 

2117/53/1/2009 Program 53. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 53. schůze Rady města Přerova konané dne 11. února 2009 
 
2. schvaluje pana Čestmíra Hlavinku ověřovatelem usnesení a zápisu 53. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

2118/53/2/2009 Kontrola usnesení 2061/51/7/2009 - pracovní skupina pro zabezpečení 
oslav roku 2009 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny  
 
2.  schvaluje rozšíření rámcového programu oslav roku 2009 dle důvodové zprávy 
 
3.  schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova ve výši 57.000,-- Kč na mezinárodní 

nohejbalový turnaj trojic - Memoriál Pavla Holíka 2009, který se uskuteční dne 28. února 
2009. 

 
 

2119/53/2/2009 Náměty a připomínky z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova Ing. Jiřímu 
Bakalíkovi předložit Radě města Přerova stanovisko k připomínce zastupitelky Marty Jandové, 
zastupitele Ing. Richarda Šlechty a občanů Č. a T. ve věci údajného pochybení Stavebního úřadu a 
údajně formálního vyřizování stížností, v návaznosti na jejich prezentaci na 20. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova. 

                                                                                                                                    Termín: 25.02.2009 
 

2120/53/3/2009 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu    
s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 22.241,50 Kč manželům 
L.K. a T.K. na vybudování domovní čistírny odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na 
pozemku p.č. 222/2 v k.ú. Dluhonice, v ul. Školní. 

 

2121/53/3/2009 Rozhledna na komíně bývalé výtopny v ulici Teličkova, Předmostí 

Rada města Přerova po projednání rozhodla nepokračovat v záměru vybudování rozhledny na komíně 
bývalé výtopny v ulici Teličkova, Předmostí. 
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2122/53/3/2009 Zpráva o činnosti projektového manažera 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti projektové manažerky              
na Odboru rozvoje Magistrátu města Přerova. 

 

2123/53/3/2009 Rekonstrukce zimního stadionu Přerov  - jmenování komisí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. jmenuje dle § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) komisi pro otevírání 

obálek s nabídkami na rekonstrukci zimního stadionu v Přerově ve složení:  
 
Členové komise  
Ing. Hana Mikulová   Vedoucí odd.projektový manager 
Jiří Raba   Vedoucí odd.investic 
Ing. Marek Slabý  RTS a.s. Brno 
 
 
2. ustanovuje dle § 74 zákona komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci 

zimního stadionu v Přerově ve složení:  
 
Členové komise     Náhradník komise  
 
Ing. arch. Antonín Buchta projektant  Ing. Vítězslav Glomb  projektant 
p. Bedřich Kaděra  provozovatel  Ing. Jaroslav Klvač  provozovatel 
p.Tomáš Blinka   uživatel   Ing. Michal Novák  uživatel 
pí.Ludmila Tomaníková zadavatel  p.Josef Nekl   zadavatel 
Ing. Jaroslav Čermák  zadavatel  p. Václav Zatloukal  zadavatel 
 

 

2124/53/3/2009 Tyršův most přes řeku Bečvu - dokumentace zadání stavby - schválení 
jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky  na realizaci veškerých prací nutných k úplnému dokončení 

a předání projektové dokumentace rekonstrukce Tyršova mostu přes řeku Bečvu v Přerově      
v rozsahu dokumentace pro zadání stavby dodavateli  v souladu s ustanovením § 23 odst. (4) 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon) jednacím řízením bez 
uveřejnění 

 
2. schvaluje v souladu s ustanovením § 34 zákona výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění 
 
3. schvaluje vyzvaného zájemce, Šrámková architekti s.r.o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, 

IČO 272 16 217 
 
4. ustanovuje komisi pro jednání se zájemcem o podmínkách plnění veřejné zakázky ve složení: 

Komise investiční Rady města Přerova. 
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2125/53/3/2009 Výkon trvalého technického dozoru investora na stavbě rekonstrukce 
autobusového nádraží (AN) v Přerově - schválení nejvhodnější 
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci výkonu trvalého technického dozoru 
investora na stavbě rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově. Nejnižší nabídková cena 
byla předložena od společnosti Stavební a inženýrský servis s.r.o. Olomouc (SIS) Krapkova 4, 
779 00 Olomouc, IČ 258 70 513 s nabídkovou cenou 840 000,- Kč (999 600,- Kč vč. DPH). 
Na druhém pořadí se umístila společnost Ing. Knápek Petr, KN PROJECT Zábřeh, Na 
Řádkách 3, 789 01 Zábřeh, IČ 64962750 Ing. Petr Knápek KN PROJECT s nabídkovou cenou 
900 000,- Kč (1 071 000, - Kč vč. DPH).   

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností Stavební 

a inženýrský servis s.r.o. Olomouc, Krapkova 4, 779 00 Olomouc, IČ 25870513 s nabídkovou 
cenou 840 000,- Kč (999 600,- Kč vč. DPH).  

 

2126/53/3/2009 Rekonstrukce autobusové nádraží Přerov - schválení nejvhodnější    
nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci rekonstrukce autobusové nádraží                
v Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla předložena jako společná nabídka uchazečů SATES 
MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí, IČ 60775530 a PSS Přerovská stavební a.s.,           
IČ 27769585 s nabídkovou cenou 143.000.849,- Kč vč. DPH. Na druhém pořadí byla 
vyhodnocena nabídka  společnost ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ 45192286            
s nabídkovou cenou 146.390.917,- Kč a jako třetí v pořadí byla vyhodnocena  nabídka 
společnosti STRABAG a.s., IČ 608 3 8744 s nabídkovou cenou 148.792.768.- Kč.  

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společnostmi 

SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí, IČ 60775530 a PSS Přerovská stavební a.s., 
IČ 27769585 s nabídkovou cenou 143.000.849,- Kč vč. DPH  

 

2127/53/3/2009 Budovy areálu slévárny Heinik v Přerově - demolice - schválení          
uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 
1. ruší bod 2. usnesení č. 1956/49/3/2008 ve věci uzavření smlouvy o dílo na realizaci demolice 

bývalého areálu slévárny Heinik v Přerově mezi Statutárním městem Přerovem a společností 
PB SCOM s.r.o., Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 253 97 087. 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností umístěné 
na druhém pořadí DAV a.s. Ostrava, IČ 00575 381 s nabídkovou cenou 2 495 787,- Kč          
(2 969 987,- Kč vč. DPH). 

 

2128/53/4/2009 Informace o fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Odboru finančního, Magistrátu města 
Přerova, že v průběhu roku 2008 nedošlo u fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu     
v žádném případě k neuzavření nebo vypovězení smlouvy o půjčce. 
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2129/53/4/2009 Rozpočtové opatření č. 3 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy. 
 

 

2130/53/4/2009 Domovní správa města Přerova - porušení rozpočtové kázně 

Rada města Přerova po projednání neukládá příspěvkové organizaci Domovní správa města Přerova 
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 3, IČ 47184728, odvod peněžních prostředků          
ve výši 11.020,80 Kč spolu s povinností zaplatit penále ve výši 6.051,- Kč za porušení rozpočtové 
kázně (dle důvodové zprávy). 

 

2131/53/5/2009 Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených 
Olomouckým krajem 

Rada města Přerova po projednání konstatuje, že spolupráce: 
 
• Ing. Pavla Horkého, ředitele Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, 
• Mgr. Jana Pavlase, ředitele Dětského domova a Školní jídelny, Přerov, Sušilova 25  
 
s orgány statutárního města Přerova je na velmi dobré úrovni. 

 

 

2132/53/5/2009 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.57 v domě zvláštního 
určení - domě s pečovatelskou službou č. p. 748  v  Přerově,  Trávník  č.o. 1, s paní  M.M. 

 

2133/53/5/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – 
domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 24 v domě 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově - Předmostí, ul. Tyršova 68 s paní D.Š. 
Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu.  

 

2134/53/5/2009 Návrh na přednostní uzavření nájemních smluv k bytům v domech 
zvláštního určení - domech s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje:  
 
1.  uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 26 v domě zvláštního určení - domě  s pečovatelskou 

službou v Přerově, ul. Trávník 1 s paní B.S. Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých 
podmínek 

 
2.  uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 25 v domě zvláštního určení - domě s pečovatelskou 

službou v Přerově, ul. Trávník 1 s paní D.M. Nájemní smlouva bude uzavřena za obvyklých 
podmínek. 
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2135/53/5/2009 Zrušení usnesení ve věci nájemní smlouvy na nebytové prostory v 
majetku města a základního vybavení pro úředníka Odboru pro 
sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR 

Rada města Přerova po projednání ruší usnesení Rady města Přerova pod č. 1536/38/6/2008, kterým 
schválila uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatel) a Úřadem 
vlády ČR (jako nájemce) na nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v budově č.p. 3046, příslušná k části obce Přerov I - Město na pozemku p.č. 
1253/2 (Smetanova 7a), kancelář č. 22 o výměře 14,40 m2, vše k.ú. Přerov.  

 

2136/53/5/2009 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Husova 
7  s manž. A.a R.J. za obvyklých podmínek.  

 

2137/53/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku  
statutárního města Přerova  pozemku  p.č. st.  286/2  v k.ú. Lověšice     
u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný převod 
pozemku p.č.  st. 286/2  zast. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, z vlastnictví statutárního 
města Přerova, do vlastnictví žadatele (společnosti  Tamar s.r.o., IČ 64088766  Vídeňská 9, Olomouc). 

 

2138/53/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 518, p.č. 519, p.č. 520, p.č. 
670, p.č. 1006, p.č. 1231, p.č. 1499 a p.č. 1555 vše  v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 518 chmelnice o výměře 37 m2, p.č. 519 
chmelnice o výměře 40 m2, p.č. 520 chmelnice o výměře 256 m2, p.č. 670 chmelnice o výměře         
505 m2, p.č. 1006 trvalý travní porost o výměře 443 m2, p.č. 1231 orná půda o výměře 2717 m2, p.č. 
1499 orná půda o výměře 17058 m2, p.č. 1555 orná půda o výměře 503  m2 všechny v k.ú. Žeravice 
žadateli - Zemědělskému družstvu Kokory, se sídlem Kokory 381, IČ 00149225. 

 

2139/53/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - pozemků p.č. 477, p.č. 790, p.č. 957, p.č. 
1065, p.č. 1118 a p.č. 1226 vše  v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých 
věcí v majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 477 trvalý travní porost o výměře 5682 m2, 
p.č. 790 orná půda o výměře 412 m2, p.č. 957 orná půda o výměře 6223 m2, p.č. 1065 trvalý travní 
porost o výměře 723 m2, p.č. 1118 orná půda o výměře 36870 m2, p.č. 1226 orná půda o výměře 
11473 m2 všechny v k.ú. Čekyně žadateli - Zemědělskému družstvu Kokory, se sídlem Kokory 381, 
IČ 00149225. 

 

2140/53/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 320 a p.č. 152 oba        
v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova: 
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1. nájem části pozemku p.č. 320 ost.pl. o výměře cca 20 m2  žadateli – panu R.K. 
 
2. nájem části pozemku p.č. 152 ost.pl. o výměře cca 18 m2  žadateli – panu V.S. 
 
3. nájem části pozemku p.č. 152 ost.pl. o výměře cca 10 m2 žadateli – manželům P.a A.F. 
 
4. nájem části pozemku p.č. 152 ost.pl. o výměře cca 28 m2 žadateli – manželům F.a M.K. 
5. nájem části pozemku p.č. 152 ost.pl. o výměře cca 23 m2  žadateli – paní J.V. a panu J.N. 
 
6. nájem části pozemku p.č. 152 ost.pl. o výměře cca 23 m2 žadateli – paní Mgr. P.S. a panu P.S. 
 
7. nájem části pozemku p.č. 152 ost.pl. o výměře cca 22 m2 žadateli – manželům Ř. 
 
8. nájem části pozemku p.č. 152 ost.pl. o výměře cca 24 m2 žadateli – manželům J.a D.K. 
 

 

2141/53/6/2009 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 208  v k.ú. Penčice 

Rada města Přerova po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 692/22/9/2007 z 22. schůze Rady města Přerova konané dne 28.11.2007, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod části pozemku  p.č. 208 
orná půda o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova         
do vlastnictví  žadatele – pana P.O. 

 
2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku  p.č. 208 orná 

půda o výměře cca 950 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví  žadatele – pana P.O. s tím, že v případě nezájmu pana O. Rada města Přerova 
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej části pozemku p.č. 208 o výměře cca 950 m2 
v k.ú. Penčice za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude vyhlášeno 
po vyhotovení nového geometrického plánu, kterým bude oddělena část pro komunikaci. 

 

2142/53/6/2009 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení  ze dne 8.12.2008               

č. 518/19/3/2008, kterým schválilo úplatný převod pozemků p.č. 627/1 ost. plocha o výměře 
8773 m2, p.č.627/18 ost. plocha o výměře 222 m2, p.č.627/36 ost. plocha o výměře 8 m2 p.č. 
627/37 ost.plocha o výměře 1254 m2, p.č. 627/38 orná půda o výměře 685 m2, p.č. 627/40  
orná půda o výměře 2051 m2, p.č.627/42 orná půda o výměře 28 m2, p.č.627/43 orná půda        
o výměře 1549 m2, p.č.627/44 ost. plocha o výměře 116 m2, p.č. 627/45 ost. plocha o výměře 
575 m2, p.č. 627/47 ost. plocha o výměře 499 m2, p.č. 627/55 ost.plocha o výměře 468 m2        
a p.č. 631/1 ost. plocha o výměře 2368 m2, vše v k.ú. Předmostí  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na  Pankráci 
546/56, IČ 65993390 za kupní cenu ve výši 16 208 750,- Kč (t.j. 884,- Kč/ m2) - cena v místě 
a čase obvyklá. 

 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 627/1 

ost. plocha o výměře 8773 m2  p.č.627/18 ost. plocha o výměře 222 m2, p.č.627/36 ost. plocha 
o výměře 8 m2, p.č. 627/37 ost.plocha o výměře 1254 m2, p.č. 627/38 orná půda o výměře     
685 m2, p.č. 627/40  orná půda o výměře 2051 m2, p.č.627/42 orná půda o výměře 28 m2, 
p.č.627/43 orná půda o výměře 1549 m2, p.č.627/44 ost. plocha o výměře 116 m2, p.č. 627/45 
ost. plocha o výměře 575 m2, p.č. 627/47 ost. plocha o výměře 499 m2, p.č. 627/55 ost.plocha 
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o výměře 468 m2 a p.č. 631/1 ost. plocha o výměře 2368 m2, vše v k.ú. Předmostí  z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4,    
Na  Pankráci 546/56, IČ 65993390 za kupní cenu ve výši: 

 
cena v místě a čase obvyklá - 16 119 640,- Kč, z toho cena za stavební pozemky 
činí 15 713.620,- Kč (tj. 845 Kč/m2) a cena za trvalé porosty činí 406.020,- Kč. 

 

2143/53/6/2009 Nájem nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova - části 
nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému       
k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem  části nebytových 
prostor v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  místnosti č. S 11  o výměře 30 m2   mezi statutárním 
městem Přerovem, jako pronajímatelem a panem L.F. jako nájemcem. Nájemné činí 18 000,- Kč/rok 
(t.j. 600,- Kč/m2/rok).  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce.  Účelem nájmu je  užívání prostor pro zkušebnu hudební skupiny. 

 

2144/53/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu bytový dům  č.p. 2589, příslušnému k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě  na nájem nebytových  
prostor v objektu  bytový dům č.p. 2589, příslušnému k části obce Přerov I-Město,   na   pozemku p.č. 
2433/6  v k.ú. Přerov (Klivarova 2)  o výměře 133,38 m2   mezi statutárním městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, jako pronajímatelem   a   společností  Mader a synové, 
s.r.o.,   se sídlem Praha 6, Na hutích 8/665,  IČ  62582178, jako nájemcem ze dne 10.11.2008. 
Předmětem dodatku je udělení souhlasu statutárního města Přerova s odepisováním technického 
zhodnocení pronajatého majetku, provedeného nájemcem.  

 

2145/53/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemku ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p.č. 6819, 
p.č. 6820, p.č. 6821, p.č. 6822 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu              
na   pozemky ve zjednodušené evidenci  - původ  přídělový  plán   p.č. 6819, p.č. 6820, p.č. 6821, p.č. 
6822, p.č.  6823 a  pozemku  p.č. 6824/13 v k.ú. Přerov mezi statutárním  městem Přerov, jako 
pronajímatelem a  Střední zemědělskou školou, Přerov, Osmek 47, 751 52 Přerov, IČ 63701171, jako 
nájemcem ke dni  15.2.2009.   

 

2146/53/6/2009 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
nebytových prostor v budově bez č.p./č.ev., příslušné k části obce 
Přerov I - Město na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemních smluv mezi statutárním městem 
Přerovem jako pronajímatelem  
a 
 
1. Mateřským centrem „Sluníčko“ Přerov, se sídlem Sokolská 26, 750 02 Přerov, IČ 66743516  
             jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v budově bez č.p./č.ev., příslušné  
             k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o  
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             celkové výměře 218 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní  
             lhůtou 2 měsíce. Účelem nájmu je provozování mateřského centra –zajištění aktivit a  
             výpomoc  ženám na mateřské dovolené a jejich dětem. 
 
             Nájemné činí:   1.800,-Kč/rok ( 150,-Kč/měsíc) 
             Nájemce uhradí alikvotní část nákladů na energie 
 
2. TJ Skalka Přerov, se sídlem Velká Dlážka 24,750 02 Přerov, IČ 70903301 jako nájemcem.  
             Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v budově bez č.p./č.ev., příslušné k části obce   
             Přerov I-Město na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v  k.ú. Přerov o  celkové   
             výměře  70 m2. Nájemní  smlouva  bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2  
             měsíce. Účelem nájmu je umístění a provozování horolezecké stěny. 
 
             Nájemné činí:   1.800,-Kč/rok ( 150,-Kč/měsíc) 
             Nájemce uhradí alikvotní část nákladů na energie. 
   
3. Jsme tady,o.s., se sídlem Sokolská 2, 750 02 Přerov, IČ 28553187 jako nájemcem.  
             Předmětem nájmu jsou  nebytové prostory v budově bez č.p./č.ev., příslušné k části obce  
             Přerov I-Město na  pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o celkové  
             výměře 182 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2  
             měsíce. Účelem nájmu je provozování  aktivačního centra  se zaměřením na pomoc při  
             zajišťování celoživotního rozvoje lidí s kombinovanými vadami jejich integrace do   
             vzdělávacích institucí a pracovních procesů. 
 
             Nájemné činí:   1.800,-Kč/rok ( 150,-Kč/měsíc) 
             Nájemce uhradí alikvotní část nákladů na energie. 
       
 4.        A.F. jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v budově bez č.p./č.ev., 

příslušné k části obce Přerov I-Město na  pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov o celkové  výměře 99 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 2 měsíce. Účelem nájmu je provozování  jógového rehabilitačního cvičení v 
rámci  zájmového sdružení osob.  

 
             Nájemné činí:   1.800,-Kč/rok ( 150,-Kč/měsíc) 
             Nájemce uhradí alikvotní část nákladů na energie. 
                           

 

2147/53/6/2009 Zrušení usnesení č. 1810/46/6/2008 přijatého Radou města Přerova na 
její 46. schůzi, konané dne 5. listopadu 2008 

Rada města Přerova po projednání ruší své usnesení č. 1810/46/6/2008 přijaté její 46. schůzi, konané 
dne 5. listopadu 2008, kterým schválila uzavření smlouvy na nájem části nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. 
Přerov (budova Chemoprojekt) - místnosti č. 60, o výměře 45,7 m2, mezi Statutárním městem Přerov, 
jako pronajímatelem a panem Ing. arch. Ladislavem Palko, místem podnikání Lipník nad Bečvou       
I-Město, Jezerská 1301, IČ 18052436, jako nájemcem.  

 

2148/53/6/2009 Kabelová televize Přerov, a.s. - dodatek k nájemní smlouvě - souhlas      
s odpisováním technického zhodnocení pronajatého majetku 
provedené nájemcem 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě uzavřené 
mezi Městem Přerov jako pronajímatelem a Kabelovou televizí Přerov, a.s. jako nájemcem dne 
10.8.1994, jejímž předmětem jsou nebytové prostory v občanské vybavenosti č.p. 2883 na parcele p.č. 
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3161/4 v k.ú. Přerov (Přerov, U Bečvy 2) o celkové výměře 354 m², spočívajícího v udělení souhlasu 
statutárního města Přerova s odpisováním technického zhodnocení pronajatého majetku provedeného 
nájemcem, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.  

 

2149/53/6/2009 Podnájem nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova -  
nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 190, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor v objektu             
k bydlení  č.p. 190, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3157/5, Kozlovská 2, 
o výměře  48,15 m2,  v  k.ú. Přerov do podnájmu pro paní Romanu Procházkovou, místem podnikání 
Věžky 34, IČ 42772613,  když nájemcem nebytových prostor  jsou Jaroslav Hostaša, bytem Brodek     
u Přerova, Palackého 539, IČ 73875473, Jana Klumpnerová, bytem Přerov I - Město, Bayerova 4,    
IČ: 73875465, Božena Maková, bytem Přerov I - Město,  Mervartova 10, IČ 73875457, Františka 
Dorazilová, bytem Přerov I - Město, tř.17. listopadu 28, IČ 73875449,  Eva Mašíčková, bytem Přerov   
I - Město, tř.17. listopadu 28, IČ 73875490, Marie Maršálková, bytem Přerov I - Město, Velká Dlážka 
10, IČ 73875589. 

 

2150/53/6/2009 Zrušení věcného břemene statutárním městem Přerov - na pozemcích 
p.č. 49 a p.č. 6 v k.ú. Popovice u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene rourovodu 
mezi statutárním městem Přerov (jako oprávněným) a panem O.K., panem J.N. a paní I.S. (jako 
povinnými), spoluvlastníky pozemků p.č. 6 a p.č. 49 oba v k.ú. Popovice u Př.. Věcné břemeno bylo 
zřízeno na základě smlouvy o zřízení služebnosti  ze dne 27.3.1905, uzavřené mezi obcí Přerov a 
vlastníky pozemků p.č. 6 a p.č. 49 oba v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

2151/53/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - částech pozemků p.č. 2487/2, p.č. 2487/3, p.č. 2487/20, p.č. 
2487/38, p.č. 5196/1, p.č. 5197/1, p.č. 5197/4, p.č. 5198/17, p.č. 5198/56 
vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a provozování podzemní přípojky NN a VN, v právu vstupovat a vjíždět 
na zatížený pozemek za účelem jejich oprav, údržby a odstraňování poruch zařízení NN, VN. Smlouva 
bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 2487/2, 2487/3, 2487/20, 
2487/38, 5196/1, 5197/1, 5197/4, 5198/17, 5198/56 všechny v k.ú. Přerov – jako povinným z věcného 
břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 27232425 – jako oprávněným       
z věcného břemene. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 3863-27/2008. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena      
na základě znaleckého posudku a činí 69.510,- Kč. 
 

 

2152/53/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - částech pozemků p.č. 1981/35, p.č. 1981/36, p.č. 5083/1, p.č. 
5083/2, p.č. 5307/90  vše v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a provozování podzemní přípojky NN, v právu vstupovat a vjíždět na 
zatížený pozemek za účelem jejich oprav, údržby a odstraňování poruch zařízení NN. Smlouva bude 
uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 1981/35, p.č. 1981/36, p.č. 
5083/1, p.č. 5083/2, p.č. 5307/90  vše v k.ú. Přerov – jako povinným z věcného břemene a ČEZ 
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Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým plánem č. 3862-32/2008. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na základě znaleckého 
posudku a činí 19.940,- Kč. 

 

2153/53/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova - částech pozemků p.č. 6599, p.č. 6601, p.č. 6611 vše v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a provozování podzemní přípojky NN, v právu vstupovat a vjíždět        
na zatížené pozemky za účelem jejich oprav, údržby a odstraňování poruch zařízení NN. Smlouva 
bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemků p.č. 6599, p.č. 6601, p.č. 6611  
vše v k.ú. Přerov - jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, IČ 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen geometrickým plánem č. 3917-61/2008. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na základě znaleckého posudku a činí 22.390,- Kč. 

 

2154/53/6/2009 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 656/1 v k.ú. Žeravice 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako budoucím oprávněným  z věcného 
břemene. 
 
     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy -  uložení kabelového vedení  nízkého napětí  , přístup k tomuto zařízení z důvodu 
oprav  údržby   na pozemku p.č. 656/1 ostatní plocha o výměře 1619 m2 v k.ú. Žeravice. 
 
     Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, do 60-ti  dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným  katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích a znalecký posudek, kterým bude stanovena výše  úhrady     
za zřízení věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením 
věcného břemene.   

 

2155/53/6/2009 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 2402/4, p.č. 2403/4,  p.č. 2883/2, p.č. 2883/1 vše   
v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 2057/51/6/2009 ze dne 14.1.2009 a to tak, že: 
 
původní text: 
 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem 
Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společností ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako budoucím oprávněným  z věcného břemene. 
     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy – uložení kabelového vedení nízkého napětí pro napojení nového 
rekonstruovaného objektu  v areálu bývalé porodnice " Přerov, Dvořákova - kabelové vedení nn", 
 na pozemku p.č. 2402/4 zast. plocha, p.č. 2403 ost. plocha, p.č. 2883/2 ost. plocha, p.č. 2883/1 
ostatní plocha vše  v  k.ú. Přerov.  
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     Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou , do 60-ti  dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným  katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena výše úhrady      
za zřízení věcného břemene. Oprávněný  z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením 
věcného břemene.   
 
se mění na  nový text: 
 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem 
Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společností ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako budoucím oprávněným  z věcného břemene. 
     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy – uložení kabelového vedení  nízkého napětí pro napojení nového 
rekonstruovaného objektu  v areálu bývalé porodnice " Přerov, Dvořákova - kabelové vedení nn", 
 na pozemku p.č. 2402/4 zast. plocha, p.č. 2403/4  ost. plocha, p.č. 2883/2 ost. plocha, p.č. 2883/1 
ostatní plocha vše  v   k.ú. Přerov.  
     Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou , do 60-ti  dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným  katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena výše  úhrady za 
zřízení věcného břemene. Oprávněný  z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného 
břemene.   

 

2156/53/6/2009 Pověření vedoucího odboru majetku města k podepisování smluv pro 
odběr a přeúčtování pitné vody 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pověření vedoucího odboru majetku města                  
Ing. Vladimíra Čajku podepisováním smluv na odběr a přeúčtování pitné vody z vodovodního řadu 
Laguna pro vlastníky nemovitostí v zahrádkářské kolonii u restaurace Laguna.  

 

2157/53/6/2009 Plány financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v majetku města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ,,Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací         
v majetku statutárního města Přerova", jež se nacházejí v místních částech města Přerova (Lověšice, 
Žeravice, Penčice, Čekyně, Dluhonice, Lýsky, Kozlovice) a které zpracovaly Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s. Přerov I-Město, Šířava 483/21, Přerov a Ing. František Zábranský HYDRO-EKO, 
Kozlovská 47, Přerov, IČ 41386876. 
 

 

2158/53/7/2009 Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2008 

Rada města Přerova po projednání  bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol. 
 

 

2159/53/7/2009 Podání žádosti o dotaci na pořízení 3 ks informativních měřičů 
rychlosti 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení 3 ks informativních měřičů rychlosti, 
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
 
Příjmová část v tis. Kč 
 

PAR POL ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady 

60,0 + 117,4 177,4 

 
Výdajová část v tis. Kč 
 

PAR ORJ  rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

6409 24 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 3 756,6 + 117,4 3 874,0 
 
 
3. schvaluje městský program prevence kriminality pro rok 2009 

 

2160/53/7/2009 Žádost o zapojení města do kampaně Vlajka pro Tibet 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro 
Tibet“. 

 

2161/53/7/2009 Zpráva o činnosti Kanceláře primátora na úseku petic a stížností        
za rok 2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Kanceláře primátora na úseku 
petic a stížností za rok 2008. 

 

2162/53/7/2009 Podněty a připomínky z 51. a 52. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace k podnětům a připomínkám, které 
zazněly na 51. a 52. schůzi Rady města Přerova.  

 

2163/53/7/2009 Pracovní skupina 

Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení činnosti pracovní skupiny, která řešila 
koncepční záměr města týkající se výherních hracích přístrojů ve městě. 

 

2164/53/7/2009 Bezpečnost na sportovním utkání na zimním stadionu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Městské policie o bezpečnostní              
situaci na sportovním utkání na zimním stadionu v Přerově. 
 

 

 

V Přerově dne 12. února 2009 
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     Ing. Jiří Lajtoch                                                                                                    Čestmír Hlavinka 
primátor města Přerova                                                                                       člen Rady města Přerova 


